
projekt 

Uchwała Nr …./19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia…lutego 2019 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego ‐ Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia 5  czerwca 1998r. o  samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2018 poz. 913 z późn. zm. ), zapisów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz  innych 
dokumentów i wytycznych POWER w perspektywie finansowej 2014‐2020, 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża zgodę na złożenie oraz realizację projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu wsparcia 
rodziny  i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny                     
i systemie pieczy zastępczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, 
Oś Priorytetowa II ‐ Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku lokalnym.  

2. Projekt będzie  realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz 
partnerów  projektu,  tj.  Regionalne Ośrodki  Polityki  Społecznej w  Lublinie,  Kielcach  i  Białymstoku 
przez okres 24 miesięcy w  latach 2019‐2021 na terenie makroregionu wschodniego tj. województw 
podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego. 

 

§ 2 

1. Szacowany  całkowity  budżet  projektu wyniesie  4  219 371,64  zł.  (słownie:  cztery miliony  dwieście 
dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 64/100), w tym dofinansowanie wyniesie 
4 092 790,49  zł.  (słownie:  cztery miliony  dziewięćdziesiąt  dwa  tysiące  siedemset  dziewięćdziesiąt  
złotych 49/100) – 97 % wartości projektu. 

2. Szacowany  wkład  własny Województwa  w  wysokości  47 538,64  zł.  (słownie:  czterdzieści  siedem 
tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 64/100) zabezpieczono: 
a) w 2019  r. w kwocie 10 300,66 zł.  (słownie: dziesięć  tysięcy  trzysta złotych 66/100) w  rezerwie 

celowej  na  uzupełnienie  wkładu  własnego,  wydatki  niekwalifikowalne  oraz  prefinansowanie 
wydatków  podlegających  rozliczeniu  w  ramach  budżetu  UE  i  budżetu  państwa  w  związku  
z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów 
realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych (wydatki bieżące). 

b) w 2020  r. w  kwocie 26 054,51  zł.  (słownie: dwadzieścia  sześć  tysięcy pięćdziesiąt  cztery  złote 
51/100) w  ramach wydatków  bieżących  zaplanowanych w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej 
Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2019‐2042  na  ewentualne  przyszłe  przedsięwzięcia 
wieloletnie. 

c) w 2021 r. w kwocie 11 183,47 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 47/100) 

w  ramach  wydatków  bieżących  zaplanowanych  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej 



Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2019‐2042  na  ewentualne  przyszłe  przedsięwzięcia 

wieloletnie. 

3. Pozostały wkład własny w  kwocie 79 042,51  (słownie:  siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy  czterdzieści 

dwa złote 51/100) pokryją partnerzy projektu w ramach własnych budżetów. 

 
§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Jednym  z  ustawowych  zadań  samorządu  województwa  wynikających  z  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i 

systemie pieczy  zastępczej  (art. 183 ustawy)  jest  szkolenie  i doskonalenie  kadr  jednostek organizacyjnych 

samorządu gminnego  i powiatowego oraz promowanie nowych  rozwiązań w  zakresie wspierania  rodziny  i 

systemu pieczy zastępczej. 

Realizując  ten  zapis  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Rzeszowie,  jako  Lider  przy  współpracy                      

z  Regionalnymi  Ośrodkami  Polityki  Społecznej  w  Lublinie,  Kielcach,  Białymstoku  będącymi    partnerami 

projektu, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu 

składa  do  realizacji  wniosek  konkursowy,  którego  celem  jest  podniesienie  i  doskonalenie  kompetencji 

przedstawicieli  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  kadr  systemu wspierania  rodziny  i  pieczy  zastępczej 

oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny                                 i systemie pieczy zastępczej. 

Projekt  zakłada  przeszkolenie  w  obszarze  makroregionu  wschodniego  w  skład,  którego  wchodzą 

województwa  podkarpackie,  lubelskie,  świętokrzyskie  i  podlaskie  grupy  ok.  2110  osób,  przedstawicieli 

jednostek  samorządu  terytorialnego  i  kadr  systemu wspierania  rodziny  i pieczy  zastępczej. Projekt będzie 

realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz partnerów projektu, tj. 

Regionalne  Ośrodki  Polityki  Społecznej  w  Lublinie,  Kielcach  i  Białymstoku  przez  okres  24  miesięcy 

(rozpoczęcie  realizacji  projektu  planowane  od  01.07.2019  r.  do  30.06.2021  r.),  jego  wartość  wyniesie 

szacunkowo 4 219 371,64 złotych                                                      i wymaga wniesienia wkładu własnego do projektu w 

wysokości 3% wartości projektu tj. szacunkowo                        126 581,15 złotych wnoszonego przez Lidera i 

Partnerów.  

 

 
 
 
Sporządziła: Beata Kret, tel. 17 850 79 25, e ‐mail: b.kret@rops.rzeszow.pl 

 


